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Onderwe rp: Bested i n gsvoorstel proj ecten i nf rastructu u r B D U 202 1

Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/l eden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverorde-
ning Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of
bedenkingen met betrekking tot ons voornemen om subsidie te verlenen in het
kader van de provinciale regeling BDU Verkeer en Vervoer uiterlijk in de eerstvol-
gende vergadering van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken
('voorhangproced ure').

Op basis van de provinciale Uitvoeringsregeling BDU Verkeer en Vervoer stellen
wij jaarlijks een Verdeelbesluit op voor de besteding van de BDU middelen voor
de volgende onderdelen:

exploitatie busvervoer (OV-bureau)

exploitatie spoorlijn Emmen-Zwol le (Arriva)

het Prog ra m m a G ed ra gsbeïnvloed i n g Verkeersvei I i g heid

subsidiebijdrage voor infraprojecten van gemeenten in Drenthe

De bijdragen voor de eerste drie onderdelen kunt u terugvinden in de Begroting
202'1. Over de begroting van het OV-bureau voor 2021 hebben wij u daarnaast
geïnformeerd in onze brief van 14 april 2020, kenm erk 1615.812020000802. Voor
het onderdeel infraprojecten is in de begroting een richtinggevend bedrag opge-
nomen dat wordt geconcretiseerd in een nader uit te werken bestedingsvoorstel.
Deze voorhangprocedure betreft het onderdeel subsidiebijdrage voor infrapro-
jecten.
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Op basis van vorengenoemde Uitvoeringsregeling BDU Verkeer en Vervoer
hebben gemeenten in Drenthe de mogelijkheid gekregen verkeersprojecten in te
dienen voor een provinciale bijdrage in2O21. Na inhoudelijke beoordeling van de
plannen door een commissie op basis van de criteria verkeersveiligheid en bereik-
baarheid is een bestedingsvoorstel opgesteld. Dit bestedingsvoorstel is afgestemd
met onze partners in het Verkeer- en Vervoerberaad.

ln de bijlage is het bestedingsvoorstel opgenomen met daarin een overzicht van
de infraprojecten van gemeenten waarvoor wij voornemens zijn een provinciale
bijdrage te verlenen. Voor de volledigheid zijn ook de projecten opgenomen
waarvan de provinciale bijdrage lager is dan €'150.000,--.

ln combinatie met de inzet van eigen middelen en een BDU-bijdrage leveren
provincie en gemeenten hiermee een belangrijke bijdrage aan het realiseren van

de doelstellingen zoals verwoord in de Omgevingsvisie, het Mobiliteitspro-
gramma 2021-2030, het Coalitieakkoord 2019-2023 en de Gemeentelijke
Verkeers- en Vervoersplan nen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

Bijlage Bestedingsvoorstel projecten infrastructuur BDU 2021

mb/coll.



Bijlage: Bestedingsvoorstel projecten infrastructuur BDU Verkeer en Vervoer 2021

Wegbeheerder Projectomschrijving Project-
kosten

Bijdrage 
BDU

Inhoud

Aa en Hunze Snelheidsremmende maatregelen 
Noordzijde te Gasselternijveenschemond

25.000 12.500 Het plaatsen van een tweezijdige versmalling met een 
tussenliggende afstand van 15.00 meter om de snelheid van 
het autoverkeer te remmen.

Aa en Hunze Maatregelen ter bevordering 30 km-
uitstraling Annerveenschekanaal/ 
Eexterveenschekanaal

20.000 10.000 Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal worden 
geheel aangewezen als 30 km-zone. Ter bevordering van de 
30 km-uitstraling worden op een aantal kruispunten en 
wegvakken aanvullende maatregelen genomen.

Aa en Hunze Snelheidsremmende maatregelen 
Gasteren

45.000 22.500 Met dorpsbelangen is besproken waar de knelpunten met 
betrekking tot verkeersveiligheid zitten. Dit zijn met name de 
rechtstanden vanuit het noorden (Oudemolenseweg) zuiden 
(Westeinde) en oosten (Oosteinde) het dorp in. Om die reden 
worden op de toeleidende wegen maatregelen genomen.

Aa en Hunze Hoofdstraat Grolloo 650.000 162.500 De uitstraling van het centrum van Grolloo als verblijfsgebied 
te versterken door de rijbaanbreedte te versmallen 
(overeenkomstig de functie van de weg), en het 
herkenbaarder inrichten van aansluitingen en kruispunten. 

Assen Diepstroeten, aanleg fietssuggestiestroken, 
plateau, fietspad, fietsoversteekplaats en 
voetpad

160.000 56.400 Verbeteren van de fietsroute en voetgangersroute 
Diepstroeten, de aanleg van de fietssuggestiestroken lossen 
een ontbrekende schakel op voor fietsers, veiligheid vergroten 
bij de oversteekplaats Graswijk, voorzieningen voor 
voetgangers aanleggen bij de bushalte.

Assen Witterstraat, comfortverbetering door 
herstraten fietssuggestiestroken en aanleg 
verkeersdrempels en plateaus

150.000 37.500 Verbeteren comfort fietsroute en alternatief bieden voor 
fietsroute Hoofdlaan in Asserbos.

Assen Verkeersveiligheidsmaatregelen SPV 373.600 93.400 Aanleg van 20 snelheidsremmende maatregelen op diverse 
locaties in 30 zones.

Assen Nobellaan, asfalteren fietspaden, aanleg 
minirotonde en inrichting Nobellaan als 30-
weg

300.000 126.657 Verbetering comfort en veiligheid fietsverkeer, beperken 
ongevallen en letsel op de kruising Nobellaan – Groen van 
Prinstererlaan, verbeteren verkeersveiligheid conform 
Duurzaam Veilig op de Nobellaan.

Assen Fietsstraat parallelweg Beilerstraat 325.000 140.550 Realiseren van een vlotte en veilige fietsverbinding op de 
zuidelijke invalsroute Beilerstraat.

Borger Odoorn Melkweg Klijndijk 316.714 79.179 Het vergroten van de verkeersveiligheid door het verlagen van 
de gereden snelheid van het verkeer, het voorkomen van 
onveilig inhaalgedrag en het verbeteren van de veiligheid bij 
de fietsoversteken bij de rotonde en op het kruispunt 
Visserstraat-Melkweg-fietsverbinding naar Emmen. Ook wordt 
de veiligheid van de fietsers, voetgangers en overstekende 
OV-reizigers vergroot.

Borger Odoorn Zuiderdiep Valthermond (oostzijde 
Mondenweg)

959.721 239.930 Reconstructie van dit weggedeelte; realisatie van een moeilijk 
overrijdbare middengeleider/rammelstrook, uitritconstructies 
op zijwegen en accentuering van de kruispunten met rood 
asfalt en attentieverhogende markering. Het fietspad wordt 
verbreed naar 3 meter.

Borger Odoorn Melkweg-Hondsrugweg 23.310 5.828 Het vergroten van de verkeersveiligheid door de Melkweg en 
Hondsrugweg tussen de bebouwde komgrenzen van Klijndijk 
en Valthermond dubbele asmarkering aan te brengen. 
Hiermee wordt deze weg voorzien van het meest essentiële 
kenmerk van een Gebiedsontsluitingsweg. Daarnaast wordt 
de veiligheid van fietsers vergroot door het aanbrengen van 
asmarkering op het naastliggende fietspad.

Coevorden Verkeersmaatregelen Sleen oost 220.000 110.000 Realisatie 60 km/h zone en verbeteren kwaliteit fietspad 
Hengsmeerweg (3 meter breed beton) als onderdeel van 
school fietsroute Sleen -  Emmen.

Coevorden Verkeersmaatregelen Oosterhesselen-Zuid 220.000 110.000 Het inrichten van een 30- en 60 km/h gebied en het oplossen 
van een knelpunt in de schoolfietsroute Oosterhesselen- 
Sleen (Emmen) door  het verharden en verbreden (2,5 meter 
breed beton) van het fietspad Edveensweg over de lengte van 
1 kilometer.

De Wolden Kruising Slagendijk Ekelenberg  Zuidwolde 86.315 32.775 Aanleg plateau met een oversteekvoorzieningen in de kruising 
Slagendijk – Ekelenberg – fietspad.

De Wolden Kruisingsvlak Ommerweg Zuidwolde 30.000 11.391 Verlagen snelheid en accentueren kruisingsvlak, aanbrengen 
van een plateau op de kruising Ommerweg – Linderweg bij 
een fietsoversteek.

De Wolden Kruisingsvlak Hoogeveenseweg Zuidwolde 30.000 11.391 Snelheid verkeer op de kruising Lubbingerweg – ETW 
Hoogeveenseweg verlagen door verhoogde kruisingsvlakken 
met attentiemarkeringen aan te brengen.



De Wolden Kruisingsvlak Koekangerveldweg 
Marterhaar

30.000 11.391 Snelheid verkeer op het kruisingsvlak fietsverbinding en ETW 
Koekangerveldweg verlagen door het verhogen van het 
kruisingsvlak en het aanbrengen van attentiemarkering.

De Wolden Kruisingsvlak Spiekampenweg Zuidwolde 30.000 11.391 Realisatie van een attentieverhogend plateau om het kruispunt 
zichtbaarder te maken en de snelheid van het autoverkeer af 
te remmen.

De Wolden Kruisingsvlak Steenbergeresweg  
Zuidwolde

35.000 13.290 Verlagen snelheid en verkeersveiliger maken ivm afstand 
centrum / busstation, aanleg plateau kruising.

De Wolden Plateau wegvak Julianaweg De Wijk 35.000 13.290 Aanleg plateau in ETW bibeko bij aansluiting nieuw 
huisartsencentrum.

De Wolden Schoolomgeving Echtennest Echten 100.000 37.971 Toegang school Echtennest herinrichten, door een 
verblijfsgebied (ontmoetingsplein) aan te leggen.

De Wolden Kruising N48 fietsverkeer 1.000.000 250.000 Aanleg van fietsbrug over de N48 als alternatief voor een 
route via het ecoduct Linde.

De Wolden Grote Veldweg Ansen 22.500 8.544 Terugbrengen fietspad langs de Grote Veldweg als verbinding 
tussen Ansen en het Dwingelderveld.

De Wolden Onderhoud fietspad Dijkhuizen 33.500 8.375 Onderhoud van het bestaande fietspad; reparatie en 
aanbrengen conserveringslaag / deklaag.

De Wolden Onderhoud fietspad Oosteinde 133.000 33.250 Repareren verharding en aanbrengen 
conserveringslaag/deklaag.

De Wolden Fietspad Dwingelerweg 300.000 30.000 Aanleg vrijliggend fietspad langs de Dwingelerweg tussen de 
bebouwde kom van Ansen en  de gemeentegrens met 
Westerveld als veilige fietsroute in het recreatieve 
buitengebied van De Wolden.

De Wolden Plateau wegvak Wolddijk Ruinerwold 60.000 30.000 Aanleg van een plateau ter plaatse van attractiepark 'de 
Drentse Koe'. Hierdoor wordt een lagere snelheid van het 
verkeer fysiek afgedwongen. De toegang naar de attractiepark 
krijgt meer accent.

De Wolden Aansluiting fietspad Ruinerweg Echten 30.000 15.000 Aanleg plateau tussen einde fietspad en spoorwegovergang 
Echten.

De Wolden Plateau Veeningen 140.000 70.000 Aanleg plateau op de kruisingsvlakken van de weg Veeningen.

De Wolden Eursinge plateaus 105.000 52.500 Realisatie van drie plateaus in de weg Eursinge om de 
snelheid van het verkeer te verlagen.

De Wolden Verkeersmaatregelen N375 2.500.000 1.000.000 Duurzaam veilige inrichting N375 (saneren gelijkvloerse 
oversteken – aanleg landbouwtunnels en landbouwsluizen).

De Wolden Kruising Gijsselterweg Achterma 35.000 17.500 Aanleg van een plateau waardoor de snelheid van het verkeer 
lager wordt en de oversteekbaarheid voor fietsers verbetert. 

De Wolden Fietspad Groene Hart Zuidwolde 20.000 10.000 Verwijderen 50 m bestaand fietspad en de aanleg 150 m 
nieuw fietspad naast het schoolplein en speelveld naar de 
Venekamp

Emmen Verkeersmaatregelen Dordseweg 
Weiteveen

150.000 75.000 Herinrichting van de Dordsestraat in Weiteveen. Mede om de 
snelheid van het autoverkeer te remmen wordt de weg 
versmald naar 6 meter, komt de weg in  de 'banden' en 
worden plateaus gerealiseerd o.a. bij de komgrenzen.

Hoogeveen Fietsoversteek Koedijk - Zuidwoldigerweg 75.000 18.565 Verbeteren van de oversteekbaarheid  door aanleg van een 
fysieke middengeleider van 3 meter breed waardoor 
voetgangers en fietsers in twee fasen kunnen oversteken. 
Auto’s worden daarnaast enigszins geremd door de uitbuiging 
t.g.v. de middengeleider en het verhogen van de oversteek 
met een plateau. De maximumsnelheid ter plaatse wordt 
teruggebracht naar 60 km/uur.

Hoogeveen Rotonde Kanaalweg – De Vos van 
Steenwijklaan

526.000 131.260 Omboouwen van een kruispunt met VRI naar een rotonde met 
daaromheen vrijliggende fietspaden die aansluiten op de al 
bestaande fietspaden langs de Kanaalweg en De Vos van 
Steenwijklaan.

Hoogeveen Reconstructie Grote Kerkstraat 1.165.000 571.350 De weg wordt versmald, het parkeren en de nieuwe bomen 
worden zo gesitueerd dat er qua parkeren een optimale 
situatie ontstaat waarbij de inritten vrij blijven. De fietspaden 
worden verbreed.

Hoogeveen Oversteek De Vos van Steenwijklaan 65.000 16.225 Verbeteren van de oversteekbaarheid door aanleg van een 
fysieke middengeleider van 2,5 meter breed waardoor de 
voetganger in twee fasen kan oversteken. Auto’s worden 
daarnaast enigszins geremd door de uitbuiging t.g.v. de 
middengeleider en het verhogen van de oversteek met een 
plateau.

Hoogeveen Verkeersplateau Pesserstraat 36.417 18.209 Realisatie van een verhoogd plateau waardoor de rijsnelheden 
gemiddeld wat lager worden en de verkeersveiligheid voor de 
fietser en de leefbaarheid voor de aanwonenden van de 
Pesserstraat toeneemt.

Hoogeveen Fietspad station - ziekenhuis Hoogeveen 300.000 200.000 De gemeente Hoogeveen heeft het voornemen dit fietspad na 
de realisatie van de spoorboog (gepland in 2022) aan te 
leggen op de fundering van de tijdelijke bouwweg t.b.v. de 
aanleg van de spoorboog.



Meppel Rotonde Oostelijke Ontsluitingsweg (OOW) 
– N371

416.046 116.512 Het realiseren van een rotonde als verkeersveilige aansluiting 
comform de principes van duurzaam veilig.

Meppel Maatregelen Dorpsstraat Nijeveen 10.420 5.210 Verbeteren van de verkeersveiligheid op de weg, rekening
houdend met de verschillende typen weggebruikers zoals 
bijvoorbeeld landbouwverkeer en passend binnen Duurzaam 
Veilig. Op twee overgangen (van 60 naar 50 en van 50 naar 
30 km/h) worden wegversmallingen aangebracht.

Midden Drenthe Verbeteren landbouwroutes, maatregelen 
2021

423.000 105.750 Het verbeteren van de passeermogelijkheden op 
landbouwroutes. Landbouwvoertuigen en andere 
verkeersdeelnemers kunnen elkaar veiliger passeren, 
waardoor de kans op een ongeval kleiner is.

Midden Drenthe Aanvullende bijdrage rotonde afrit 30 A28  
Beilen

112.000 112.000 In verband met hoge meerkosten voor de rotonde verzoekt de 
gemeente om een aanvullende bijdrage van €112.000,-- voor 
het project.

Noordenveld Plateau Ds. Germsweg-Eikenlaan, 
Veenhuizen

60.000 21.875 De Ds. Germsweg meer inrichten conform Duurzaam Veilig. 
Een plateau op het drukste kruispunt onderbreekt de lange 
rechtstand en heeft een attentieverhogende werking.

Noordenveld Uitbreiding fietsenstalling HUB Peize 96.250 48.125 Uitbreiden van de fietstenstalling met 90 overdekte  
fietsparkeerplekken zodat een robuuste en veilige 
fietsparkeeroplossing op deze HUB beschikbaar blijft voor alle 
reizigers.

Westerveld Fietsveiligheidmaatregelen SPV 70.975 20.238 In het kader van de Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
worden verspreid door de gehele gemeente op fietspaden en -
routes een aantal maatregelen getroffen om de 
verkeersveiligheid en comfort voor fietsers te verbeteren. 
E.e.a. sluit aan op het nieuwe GVVP waarin de fiets een van 
de hoofdspeerpunten is. Het betreft attentieverhogende 
markeringen (4 locaties), 8 km markering, 3 km verwijderen 
oneffenheden en 3 km vullen gaten en scheuren.

Westerveld Infrastructurele 30- en 60 km/uur 
maatregelen SPV

124.100 34.250 In het kader van de Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
worden verspreid door de gehele
gemeente 30- en 60 km/uur maatregelen getroffen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Het betreft 2 drempels, 4 
plateaus en 4 kilometer fiets(suggestie)strook.

Westerveld Aanbrengen bermverharding t.b.v. 
verkeersveiligheid

125.000 31.250 Het creëren van veilige vergevingsgezinde bermen door het 
aanbrengen van bermverharding (grastegels/bermbeton o.i.d. 
afhankelijk van de situatie) om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Daarnaast zal op strategische locaties een 
passeerstrook worden aangelegd om veilig passeren mogelijk 
te maken.

Westerveld Reconstructie aansluiting fietspad 
Dieverbrug op doorgaande weg

60.000 30.000 Het fietspad vanuit Diever zal over langere afstand geleidelijk 
op de doorgaande weg uitkomen. Fietsers
krijgen meer ruimte. Er wordt een verkeerssluis aangelegd 
waarbij gemotoriseerd verkeer vanuit de kom voorrang krijgt.

Westerveld Reconstructie van Naamen van 
Eemneslaan Wilhelminaoord

145.500 40.000 Het creëren van een duurzaam veilige 60 km/uur weg waar 
met name fietsers veiliger gebruik van kunnen maken door het 
veilig maken van de bermen en het herstraten. Ook worden op 
strategische locaties een aantal verkeersremmende 
maatregelen (plateaus) en passeerstroken voor zwaar verkeer 
gerealiseerd.

Westerveld Kruising 
Oosterkampenweg/Steenakkerweg/Kasteel
/Dwarsdrift

75.000 37.500 Herinrichting van het kruispunt waarbij gemotoriseerd verkeer 
wordt gedwongen om de snelheid aan te passen zodat de 
overige weggebruikers het kruispunt ook veilig kunnen 
gebruiken.

Westerveld Brinkenplan Diever op dreef, aanvraag 
2018

900.000 50.000 Het realiseren van kwaliteitsimpuls van de dorpskern van 
Diever in de openbare ruimte waarbinnen beleving recreatie 
en toerisme en het handhaven van de kernwaarden van 
Diever voorop staan. 

Totaal 13.434.368 4.558.321


